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Rode Jet nr. 3 

Wat waren de verkiezingen spannend! Helaas 

zijn we niet de grootste geworden, maar zoals 

het er nu naar uit ziet, gaat de PvdA regeren, 

en gaan we zo zorgen voor een sterker en 

socialer Nederland. En: er zit een 

Middelburgse PvdA-er in de kamer! 

Persoonlijk vind ik dit een spannende periode. 

Ik hoop dat ons nu niet hetzelfde overkomt als 

toen bij de formatiepoging van Den Uyl 2. 

Deze Jet wordt door Henk Licher wederom de 

oproep gedaan om een traditie te starten; de 

Henriëtte Van der Mey lezing. We zullen de 

handschoen opnemen en aan de slag gaan. De 

wethouder, fractie en alle andere hebben 

weer hun best gedaan om mooie 

pennenvruchten te plaatsen. De gehele 

redactie wenst u veel leesplezier met Rode Jet 

nummer 3.  
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In Memoriam 

 

Wij willen op deze plaats stilstaan bij het 

overlijden van Cornelia de Ruijter- Maartense. 

Zij was ons oudste lid en trotse draagster van 

de Willem Drees Penning. Wij hebben haar 

leren kennen als iemand die stond voor de 

waarden en normen van de SDAP en PvdA. 

Wij van PvdA-Middelburg hebben haar 

persoonlijk moeten beloven dat we ons sterk 

maken voor een socialer Nederland en de 

socialistische waarden zullen uitdragen. Wij 

denken vaak aan haar en hopen dat ze rust in 

vrede. Hieronder plaatsen wij het blog van 

Hans spekman, dat hij schreef naar aanleiding 

van het overlijden van Mvr. De Ruijter- 

Maartense. 



6 
 

Bij het overlijden van Cornelia de Ruijter-

Maartense 

door Hans Spekman op 27 september 2012 

  

Ik ben geboren in 1966 en in de ogen van mijn 
kinderen is dat heel lang geleden. In 1966 was 
Cornelia de Ruijter-Maartense al 42 jaar lid 
van de sociaaldemocratische beweging. Eerst 
de SDAP en direct na de oorlog de Partij van 
de Arbeid. In haar wereld kwam ik dus nog 
maar net kijken. Mevrouw De Ruijter is 
afgelopen maandag gestorven in haar 
woonplaats Middelburg op 106-jarige leeftijd. 
Zij was een van onze oudste leden van het 
eerste uur.  

Ik heb mevrouw De Ruijter nooit ontmoet, en 
dat is jammer omdat het altijd mooi is om met 
mensen van de oude generatie 

http://www.pvda.nl/personen/Hans+Spekman
http://www.pzc.nl/regio/zeeland/11770405/Oudste-inwoonster-van-Zeeland-op-106-jarige-leeftijd-overleden.ece
http://www.pzc.nl/regio/zeeland/11770405/Oudste-inwoonster-van-Zeeland-op-106-jarige-leeftijd-overleden.ece
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sociaaldemocraten te mogen praten. Hun blik 
kan juist met de jaren levenservaring heel 
verfrissend zijn. In 1924 was ze 18 jaar en zij 
heeft dus haar hele leven mogen stemmen. 
Iets wat voor mijn dochters vanzelfsprekend 
is, was in die tijd een net verworven recht: het 
stemrecht voor vrouwen. Wat zou mevrouw 
De Ruijter hebben gevonden van de nieuwe 
generatie vrouwen in de Tweede Kamer? Wat 
zouden haar opvattingen zijn geweest over 
het aantal vrouwelijke bewindspersonen? 
Mevrouw De Ruijter heeft in alle heftigheid de 
crisis van de jaren '30 meegemaakt, de tijden 
van grote werkloosheid en heftige armoede, 
de Tweede Wereldoorlog, de wederopbouw 
in de jaren '50, de vernieuwingsdrang in de 
jaren '70 binnen de Partij van de Arbeid, 
jeugdwerkloosheid in de jaren '80, hoe heeft 
zij dit allemaal meegemaakt? En hoe keek zij 
met al haar ervaring dan weer juist naar deze 
tijd. 

Ik had graag gehoord waarom ze van af haar 
18de lid was geweest van de Partij van de 
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Arbeid en waarom ze dat ook al die jaren zo 
trouw is gebleven. Ik had haar daar graag mee 
gecomplimenteerd en ook van haar willen 
leren hoe ik ook de nieuwe generatie PvdA'ers 
zo ver kan krijgen om weer lid te worden en 
te blijven. De vanzelfsprekendheid waarmee 
zij lid werd en bleef is iets waar ik als huidig 
voorzitter alleen maar diep voor kan buigen. 

Cornelia de Ruijter-Maartense is overleden. Ik 
heb haar en haar leven niet gekend, maar het 
mooie van een beweging als de PvdA is dat 
het altijd voelt als iemand van je eigen rode 
familie. Iemand waarvan je weet dat ze de 
waarden en de idealen van onze partij moet 
hebben ondersteund, alleen al door haar 
jarenlange trouw. Vaak merk ik dat mensen 
altijd willen vernieuwen, willen veranderen, 
maar soms is het ook mooi om even stil te 
staan bij alles waar we al zo lang voor staan 
en altijd voor zullen blijven staan. Mensen die 
zo loyaal zijn geweest aan de beweging zijn op 
hun manier ook de pareltjes van de partij. 
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Ingezonden: 

Rode Til 

Henk Licher   

In mijn bijdrage in het vorige nummer van 

Rode Jet schreef ik over de de twee rode 

Jetten  Henriëtte van der Mey en Henriëtte 

Roland Holst, die beiden een baanbrekende 

rol namen in de socialistische 

vrouwenbeweging. Ik noemde daarbij ook de 

derde rode "zuster", onze Middelburgse 

Mathilde Berdenis van Berlekom, echtgenote 

van Wibaut. Ik wees op haar actieve en 

revolutionaire rol in de Middelburgse 

standenmaatschappij van rond 1900. Ik hield 

dat kort omdat het stukje over de Rode Jetten 

ging. Maar zij, en onze partij, verdient het om 

aan haar rol in Middelburg meer aandacht te 

besteden. Dat doe ik hier. Mathilde was 

afkomstig uit de gegoede Middelburgse 

burgerij, die nog tot diep in onze tijd werd 
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gekenmerkt door een sterke verdeling in 

rangen en standen. De Van Berlekoms 

maakten hierop in zoverre een uitzondering 

dat zij zich vooruitstrevend opstelden en, 

anders dan gewoon was in hun 'stand",  hun 

dochter graag een goede opleiding gunden 

om later zelfstandig werk te kunnen doen.  

Mathilde leert de jonge Floor Wibaut in 1885 

kennen, op een avond die gewijd is aan 

Multatuli. Na een verloving van zeven jaar(!) 

trouwen ze en we komen Mathilde al snel 

tegen als actievoerder voor een moderne 

opvatting over de rol van vrouwen in de 

samenleving. In 1895 behoort ze tot de 

oprichters van de afdeling Middelburg van de 

‘Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht’. De door 

haar opgestelde Statuten laten niets van de 

bedoelingen in het ongewisse: "het doel van 

de vereniging is het organiseren der vrouwen 

tot verbetering van haar economische en 
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politieke toestand om te strijden tegen het 

kapitalisme mét de arbeiders , om op te 

komen voor vrouwenrechten , waar die 

miskent of verdrukt worden , en vooroordelen 

uit de weg te ruimen." Kom heden ten dage 

maar eens om zulke onomwonden politieke 

taal.  En besef: we spreken over 1900, en dat 

in een archaïsche vastgeroeste samenleving. 

Natuurlijk is de burgerij danig  geschokt door 

deze actie van een oproerige vrouw, die nota 

bene uit hun midden afkomstig is...  De 

meisjes en vrouwen die lid  worden van de 

Vereniging Samen Sterk  (al zo'n 46  in het 

eerste jaar!) maken kennis met de grote 

maatschappelijke problemen en de 

socialistische kijk daarop, en zij leren spreken 

en debatteren. Er zijn plannen om een 

vakbond op te richten voor dienstmeisjes, een 

sterk uitgebuite groep. Dat blijkt echter nog 

een brug te ver. Mathilde schrijft later dat zij 
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inzag dat de meisjes allereerst persoonlijke 

ontwikkeling nodig hebben, waarvoor 

vakonderwijs moet worden gesticht. En 

daarvoor gaat zij zich dan ook met  succes in 

Middelburg inzetten. Er komt een school voor 

huishoudelijk onderwijs, met in het 

vakkenpakket ook aandacht voor algemene 

ontwikkeling.  

In 1896 treedt Mathilde, samen met haar man 

Floor, toe tot de SDAP, die toen net twee jaar 

bestond. Zij onderhoudt een innige 

vriendschap met Jet van der Mey, zoals ik in 

de vorige bijdrage schreef, de eerste 

vrouwelijke redacteur van een Nederlandse 

krant, en wel 'onze' Middelburgse Courant. Zij 

was redacteur buitenland(!) en juist dat 

maakte dat zij veel nieuws de Middelburgse 

samenleving  inbracht. Het behoeft geen 

betoog dat dit de zo vooruitstrevende 
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internationaal georiënteerde Wibauts zeer 

aansprak. 

Dan komt er een nóg een begeesterde rode 

vrouw in beeld: Betsy Sannes, afgestudeerd  

jurist en begaafd spreker, komt in Middelburg 

wonen. Mathilde organiseert met haar de 

fameus geworden SDAP - "Buitendagen" op 

Walcheren. Een wandeling door het 

landschap, waarbij  onderweg  halt werd 

gehouden bij een bankje, waarop iemand een 

vurige toespraak hield. Des avonds volgde een 

bijzondere manifestatie in de vorm van een 

zogeheten "tableau". Dat deed men veel in 

die jaren: een historische verbeelding 

waarvoor de vrouwen zich in bijzondere 

kostuums kleedden.  Vriendin Sanne zorgde 

voor de aankleding van de deelnemers en er 

werd gerepeteerd in Mathildes tuin (dat zal in 

het huis van de Wibauts in de Lange 

Noordstraat geweest zijn). De uitvoering had 
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plaats in de tuin van het Schuttershof;  ik 

noemde deze bijzondere plaats in de 

socialistische beweging in Middelburg al bij de 

beschrijving van Rode Jet van der Mey.   

Intussen heeft Mathilde zich ook beijverd voor 

een eigen bibliotheek voor kinderen in 

Middelburg (onder de naam Samen Sterk), 

waarin moderne kinderliteratuur werd 

aangeboden. Zelf zegt zij hierover: "de vele 

slechte kinderliteratuur die er bestond werd 

nadrukkelijk geweerd". Daarnaast ondernam 

zij tal van activiteiten ter verbetering van het 

lot van kinderen (huisvesting, scholing, 

opvoeding).  In 1904 komt er een eind aan 

Mathildes activiteit in Middelburg. Zij verhuist 

met Floor naar Amsterdam, waar hij een 

politieke loopbaan begint en zij doorgaat als 

voorvechter in de vrouwenbeweging. Samen 

met haar eveneens naar Amsterdam 

verhuisde Middelburgse vriendin Jet van der 
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Mey neemt zij het initiatief tot vereniging van 

de vele losse Amsterdamse 

vrouwenorganisaties en neemt zelf het 

voorzitterschap op zich. 

 

Zij  blijft zich onverzettelijk inzetten voor 

vrouwenkiesrecht, recht op betaald werk en 

een gelijke positie in maatschappelijk leven en 

in het huwelijk. Samen met Floor schreef zij 

het  boek "Wordend Huwelijk" dat de burgerij 

zeer schokte vanwege het pleidooi voor een 

onafhankelijke positie van de vrouw in zaken 

van liefde en kinderen krijgen, ook buiten het 

huwelijk.  Ook beijverde zij zich voor moderne 

wetgeving inzake echtscheiding. Zo bleef 
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Mathilde  heel haar lange leven actief in en 

buiten de SDAP, en daarna PvdA. Steeds nauw 

verbonden met  haar man Floor, maar 

zelfstandig en onafhankelijk in haar optreden.  

En altijd op de bres voor vrouwenrechten. 

Alom werd zij gezien als "de meest 

feministische sociaal-democraat, de ziel van 

de sociaal-democratische vrouwenbeweging.''   

In 1952 overleed zij; 90 jaar. Tot het laatst 

scherp en actueel, zoals blijkt uit haar in 1975 

verschenen  `Herinneringen`, waarvan de 

uitgave sterk is bevorderd door onze 

partijgenote, en geestverwante van Mathilde, 

Hedy d'Ancona. Ik herhaal mijn eerdere 

suggestie om een jaarlijkse lezing onder de 

naam van een van deze grote Middelburgse 

vrouwen te houden en voor de eerste  

Henriëtte Van der Mey lezing  Hedy uit te 

nodigen.  
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Soepletters  

Henk 

Soepenberg   

 

 

De verkiezingsstrijd waarin we ons bevinden, 

ik schrijf deze column op 1 september, wordt 

beheerst door de media. Elke gelegenheid om 

het optreden van de lijsttrekkers te 

verlevendigen door het creëren van 

tegenspraak en het uitvergroten van 

tegenstellingen wordt door verslaggevers en 

panelleiders aangegrepen. 

Afgelopen week was Kees van der Staaij aan 

de beurt. Frits Wester had zijn huiswerk goed 

gedaan. Hij confronteerde de heer van der 

Staaij met de opvattingen van de Amerikaanse 

conservatieve senator Todd Akin over het 

aantal vrouwen die na verkrachting zwanger 



18 
 

blijken te zijn. Meneer Van der Staaij: hoe 

denkt u daar over? Van der Staaij gaf aan dat 

er heel weinig vrouwen zwanger zijn na 

verkrachting. Hoe denkt u in dat geval over 

abortus. De heer Van der Staaij gaf aan, dat 

hoewel hij compassie heeft met de op deze 

wijze zwanger geraakte vrouwen, abortus 

voor hem in elk geval geen weg is. En ja, dan 

ontstaat er commotie. Elke lijsttrekker moet 

zich hierover uitspreken, de mailbox van 

kranten lopen vol met opgewonden 

ingezonden stukken. Voor mij is maar één 

ding duidelijk: We vragen van de lijsttrekkers 

eerlijkheid en helderheid. De lijsttrekker van 

de SGP voldoet aan deze vraag. 

Hoewel het antwoord niet welgevallig is bij 

een grote meerderheid van de bevolking 

bewijst hij ons een dienst. Het antwoord is 

onderscheidend. 
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Ben ik het niet met Van der Staaij eens dan ga 

ik niet op hem stemmen. Ben ik het heel erg 

met hem eens dan zou ik kunnen overwegen 

op de SGP te stemmen. Daarmee is de kous af 

en de heer Van der Staaij wordt bedankt voor 

zijn helderheid.  

Dáár kunnen veel politici een voorbeeld aan 

nemen. En alle heisa die over zijn uitspraken 

werden gemaakt is overbodig. De commotie 

die ontstond en heel vaak ontstaat, komt 

volgens mij door het niet zien van het verschil 

tussen de termen gelijk en gelijkwaardig. 

In een gelijkwaardige maatschappij hoeven de 

burgers niet gelijk te zijn, mag ieder zijn eigen 

opvatting hebben. Er is een houding van: ik 

heb respect voor zijn opvatting, maar ik ben ik 

het van geen kanten eens. 

Vaak bespeur ik een tendens tot gelijkheid: 

we moeten in grote lijnen gelijke opvattingen 
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hebben, gelijke kleren dragen, afwijking wordt 

bestraft. 

De Partij van de Arbeid zou, juist ook vanuit 

zijn doelstelling en verleden de 

gelijkwaardigheid hoog in het vaandel dienen 

te hebben. 

 

Kennismaken met… 

In de vorige Rode Jet maakten we kennis met 

Oscar Dooms. Hij wilde de beurt graag geven 

aan Albert de Vries, toen onze wethouder, nu 

onze man in Den Haag. Het is een drukke tijd 

voor Albert, waarin hij werk overdraagt en 

zich inwerkt in het kamerlidmaatschap. Oscar 

houdt de kennismaking met Albert tegoed! 

 

Wilt u iemand beter leren kennen in deze 

rubriek? Geef het door via 

pvdamiddelburg@gmail.com! 

mailto:pvdamiddelburg@gmail.com
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Van De Fractie 

 
Door Ernst Radius 

Socialisten en kunst 

Socialisten hebben iets met kunst en cultuur. 

Dat was al zo onder de SDAP, die het volk 

wilde verheffen. Er was zelfs een socialistische 

kunstenvereniging (Kunst aan het volk) die de 

‘’halfbeschaafden’’ esthetische normen en 

waarden wilde bijbrengen. De tijden zijn 

veranderd. Mensen kiezen tegenwoordig zelf 

wat ze wel of niet mooi vinden en kunst is 

verschillende manieren beschikbaar gekomen 
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via musea, televisie, posters, exposities en 

evenementen.  Kunst is veel meer een manier 

geworden om mensen met elkaar in contact 

te brengen, te confronteren en te informeren. 

Dat hebben we in Middelburg in 2006 actief 

opgepakt. De PvdA kwam met het voorstel 

om in de wijken kunstwerken te realiseren en 

bij het ontwerp ook de bewoners te 

betrekken. Dit heeft ertoe geleid dat er 

verschillend kunstwerken zijn gekomen die 

veel stof hebben doen opwaaien, maar ook 

veel waardering hebben gekregen. Denk eens 

aan de jazz-microfoons in de Mortiere, of de 

gekleurde boom in Nieuw Middelburg of de 

huisjes in het water aan de Stadhouderlaan. Ik 

heb het ook belangrijk gevonden dat juist de 

mensen in hun eigen wijk of dorp iets hebben 

met kunst. Natuurlijk heeft Middelburg grote 

en mooie kunstwerken in de binnenstad, 

maar ook daarbuiten staan interessante 
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kunstwerken in de openbare ruimte. In tijden 

van bezuinigingen heb ik daarom een voorstel 

gemaakt om deze kunstwerken beter bekend 

te maken onder de Middelburgers . Veel 

mensen zien de kunstwerken, lopen of fietsen 

er langs,  maar weten er weinig van. In 2010 

ben ik begonnen met het maken van het 

voorstel. Maar zoiets is niet in één dag en 

nacht gerealiseerd. Veel praten met 

ambtenaren (waar haal ik het geld vandaan), 

met de wethouder (voelt het college er wel 

voor) en met mensen in de straat en 

kunstenaars (geef ons maar geld voor nieuw 

werk!) en tenslotte met de gemeenteraad. In 

de commissie MAZA hield ik een kleine quiz 

met de commissieleden. Ik liet hen vijf 

plaatjes van bestaande kunstwerken zien en 

vroeg hen  wie de kunstenaar was, waar deze 

stond of wat het voorstelde . Wat was het 

resultaat? Geen enkel commissielid kon een 
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juist antwoord geven. Dat bewees wel dat 

kennis van eigen kunst zeer matig is onder de 

Middelburgers. Straks is er dus een 

kunstroute langs de openbare kunstwerken 

en gedichten in de stad, de wijken en de 

dorpen van Middelburg. Er komt ook een app-

versie waar je met je mobiele telefoon bij het 

kunstwerk informatie kunt opvragen. Voor 

degene die gewoon ouderwets met een 

boekje wil wandelen of fietsen, komt er ook 

een klein boekje waarin de werken zijn 

opgenomen. Op de website 

www.uitinmiddelburg.nl en bij de Toerist shop 

hoop ik dat vanaf 2013 deze informatie 

beschikbaar is. De Stichting Beeldende Kunst 

ontwikkelt deze route en op hun website zijn 

deze kunstwerken al terug te vinden 

(www.vleeshal.nl). 

http://www.uitinmiddelburg.nl/
http://www.vleeshal.nl/
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Prinsjesdag 

 

Door Bob van Schuylenburch 

In het dagelijks leven sta ik voor de klas en 

daar maak ik duidelijk dat Prinsjesdag meer is 

dan de Koningin in de Gouden Koets. Het is de 

opening van het parlementaire jaar. 

Volksvertegenwoordigers zullen weer 

aantreden in de politieke arena.  
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Hagenees en Hagenaar 

Voordat ik in Middelburg ging wonen en 

leven, heb ik in Den Haag gewoond. 

Prinsjesdag is een vrije dag voor scholieren. 

Zodat de koningin niet langs lege straten rijdt, 

maar toegejuicht wordt door de Haagse 

schooljeugd. Als Hagenaar heb ik vele malen 

langs de route gestaan. Het blijft 

indrukwekkend. Eerst alle paarden en 

verschillende legeronderdelen, dan de 

Gouden Koets en de Berliner met de familie 

en het gevolg van de koningin. Deze rijtoer 

werkt verbindend tussen jong en oud, 

Hagenees en Hagenaar en verschillende 

culturen. En toch: het gaat niet om de Gouden 

Koets, de Koningin en de hoedjes in de 

Ridderzaal. Het gaat om de Troonrede, waarin 

in een onmogelijk stuk proza wordt 

voorgedragen wat Nederland te wachten 

staat het komende jaar.  
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Wat dat betreft was Prinsjesdag 2012 een 

bijzondere: terwijl de plannen van de 

Kunduzcoalitie in de Troonrede werden gezet, 

begonnen PvdA en VVD met “snuffelen” aan 

elkaar. Beide partijen kunnen zich niet vinden 

in het hele plaatje van Prinsjesdag. Hun  

onderhandelingen zullen tweeledig zijn. 

Enerzijds tot elkaar komen, anderzijds het 

Kunduzakkoord omvormen. We zagen het al 

tijdens de eerste debatten in de Tweede 

kamer in de nieuwe samenstelling. PvdA kan 

op dit moment geen oppositie voeren en VVD 

is ook gebonden. Er is nu een situatie waarin 

twee partijen wel heel graag hun mening 

willen laten horen over, wat er veranderd 

moet worden in de begroting, maar waarin ze 

omwille van de toekomstige coalitie niets 

kunnen zeggen.  

Geweten 

Deze Prinsjesdag zal de koningin wel gedacht 
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hebben tijdens het wuiven op het balkon; 

mijn arme volk. Het vormen van de nieuwe 

regering is in handen van de Kamer. Ik vind 

dat jammer. De koningin is de rode draad in 

onze parlementaire geschiedenis. Zij 

informeert en formeert al sinds de jaren ‘80. 

Zij heeft vele fractieleiders  zien komen en 

gaan. Het geeft mij een geruststellend gevoel 

dat de Koningin hierin het geweten van 

Nederland vormt. Evengoed, ze heeft het ook 

wel eens mis gehad. Zij trekt de deuren van 

haar werkpaleis achter zich dicht en bezint 

zich op de taken die haar resten. Wekelijkse 

gesprekken met Rutte, handtekeningen zetten 

en sollicitanten ontvangen voor de functie van 

Commissaris van de Koningin in Zeeland.  

De strijd in het politiek jaar 2012-2013 gaat 

beginnen. Deze strijd mogen we van dichtbij 

meemaken, want onze Albert de Vries zit er 

midden in.  



29 
 

Van de Wethouder 

Deze ruimte in de Rode Jet is normaliter 

gereserveerd voor de wethouder. We hebben 

een bijzondere situatie. Albert de Vries heeft 

het enorm druk met afronden van zijn 

wethouderstaken en inwerken als kamerlid. 

Opvolger Saskia Szarafinski werkt zich in als 

wethouder. Bob van Schuylenburch praat u 

even bij over hoe we in deze situatie zijn 

gekomen.  
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Albert de Vries stond op nummer 29 van de 

PvdA kandidatenlijst. De afdelingen in Zeeland 

zijn ervan overtuigd dat hij een goed Kamerlid 

is, en dat het goed is voor Zeeland om een 

PvdA-lijntje met de Kamer te hebben. Daarom 

voerden we in Zeeland een campagne met als 

slogan #kieseenzeeuwindekamer. 

 

Dit om de provinciale achtergrond van Albert 

te benadrukken. Vanuit het partijkantoor is dit 

aangemoedigd: door regionale bekendheid 

kunnen regionale kopstukken extra stemmen 
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trekken. We hadden het geloof dat Albert met 

zijn plaats 29 in de Tweede Kamer zou komen, 

maar 100% zeker waren we nog niet. Na de 

eerste peilingen was het zo goed als zeker, op 

verkiezingsdag een ware opluchting en met 38 

zetels een heel goed gevoel.  

Als PvdA Middelburg waren we doordrongen 

van het feit dat de wethouder naar Den Haag 

zou gaan. Wie wordt dan de wethouder? Bij 

een lage uitslag zouden we de tijd nemen om 

dit openbaar te maken, want misschien zou 

Albert niet direct in de kamer komen. Als we 

meer dan 33 zetels zouden halen, moesten 

we direct in de publiciteit en een nieuwe 

wethouder voordragen. We zijn een partij die 

je de verantwoordelijkheid voor Middelburg 

kan geven en zorgen dus voor snelle 

opvolging. 
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Procedure 

Al in juni zijn we op zoek gegaan naar de 

procedures die betrekking hebben op het 

tussentijds vervangen van een wethouder. 

Het tussentijds vervangen is niet echt 

geregeld. Niet op die wijze dat men kan 

spreke van ledenparticipatie. Dit komt omdat 

er op dat moment vaak geen tijd is.  

In onze situatie, midden in de vakantie en 

onder tijdsdruk, hebben we gekozen voor de 

volgende opzet. De fractie komt met een 

profielschets. Daarbij hielden we rekening 

met de geldende competenties voor 

wethouders en de portefeuille van Albert. 

Deze uitgangspunten neemt een 

kandidaatscommissie mee in hun zoektocht 

naar kandidaat-wethouders. De 

kandidaatscommissie bestond uit Peter de 

Doelder, vanuit zijn fractievoorzitterschap, 

Fiek Smitskamp, vanuit haar expertise en 
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wethouderschap en Bob van Schuylenburch, 

vanuit het bestuur. De commissie heeft naar 

aanleiding van het profiel naar kandidaten 

gezocht en ging met hen in gesprek. De 

commissie heeft haar conclusies op papier 

gezet en gepresenteerd aan de fractie. De 

fractie heeft gestemd en Saskia Szarafinski 

wordt op 8 oktober voorgedragen aan de 

gemeenteraad.  

Het is positief dat we in de partij over zoveel 

kwalitatief goede mensen beschikken. Dit 

maakt kiezen lastig, maar we kunnen stellen 

dat we een goede kandidaat-wethouder 

hebben! De fractie heeft veel vertrouwen in 

Saskia en zij zal op haar eigen wijze invulling 

gaan geven aan het wethouderschap.  

De wethouder en het fractieteam  staan open 

voor advies uit de afdeling! Zo denk ik dat 

financiële en economische experts zich met 

veel plezier kunnen uitleven in de begrotingen 
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van Middelburg.  

 

Gezien de wisseling van wethouders en de 

aankomende gemeenteraadsverkiezingen er 

zullen we een Algemene Ledenvergadering 

uitroepen. Bij deze Rode Jet is een uitnodiging 

bijgevoegd. Denkt u alvast na over de 

verschillende functies, commissies en taken 

die het komende jaar ontstaan.  
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Vacatures bij PvdA Middelburg: 

- Gemeenteraad kandidaat-commissie 

- Gemeentelijk verkiezingsprogramma 

- Fractievolgers 

- Gemeenteraadsleden 

- Permanent Campagneteam 

- Schrijver voor de Rode Jet 

- Ledenwerver 

- Organisator van activiteiten  

We hebben deze mensen hard nodig en elke 

hulp is meer dan welkom. Hoe breder PvdA 

Middelburg gedragen wordt, hoe sterker we 

staan. Onze vereniging heeft continuïteit 

nodig en kan mensen opleiden en coachen om 

een PvdA politicus of uitmuntend organisator 

te worden.  

Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met Bob van Schuylenburch: 

pvdamiddelburg@zeelandnet.nl of via 

pvdamiddelburg@gmail.com 

mailto:pvdamiddelburg@zeelandnet.nl
mailto:pvdamiddelburg@gmail.com
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Politieke agenda 

 

Nu de kruitdampen van de verkiezingen en 

Prinsjesdag langzaam opstijgen, richten wij 

ons weer op de gemeentepolitiek. Er staat 

heel wat te gebeuren. Een aantal zaken waren 

al bekend , maar zullen zeker hun invloed 

hebben op de gemeentepolitiek.  

Jeugdzorg 

De jeugdzorg was eerst onder 

verantwoordelijkheid van de provincie. In 

2013 wordt dit de verantwoordelijkheid van 

de gemeente. Jeugdzorg staat niet op zichzelf. 

Deze instantie is primair bedoeld om de jeugd 

bij te staan en heeft al dan niet een opdracht 

gekregen vanuit justitie. Echter jeugdzorg 

alleen is slechts een deel van de zorg die zal 

worden aangeboden. Jeugdzorg kan en moet 

doorverwijzen naar andere instanties. Het 

financieel rondbreien van de Jeugdzorg zal 
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een behoorlijke uitdaging worden in de 

gemeente. Jeugdzorg heeft ook een behoorlijk 

maatschappelijke taak, waardoor er veel 

meningen zijn over het reilen en zeilen van de 

instantie. Dus PvdA Middelburg houdt dit 

dossier in de gaten. Albert de Vries kan dit 

dossier goed overgedragen en de 

decentralisatie staat uitstekend in de steigers. 

Toch blijft (politieke) waakzaamheid van 

belang. Het blijft een dossier dat rare 

sprongen kan maken op het gebied van 

financiën.  

Wonen 

De woningmarkt is nog steeds niet in 

beweging. Bekijk Funda of loop/ fiets door de 

stad. Overal staan huizen te koop. Dit is 

natuurlijk slecht voor de economie, voor de 

burger, maar ook voor de gemeente. Gelukkig 

willen mensen wel in Middelburg komen 

wonen en is er een lichte stijging ten opzichte 
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van buurgemeenten. Een woningmarkt die 

onbeweeglijk is, heeft invloed op vele 

aspecten van het dagelijkse leven. Denk aan 

de bouwsector, financiers, architecten en 

aannemers die beroepshalve langs de kant 

van de samenleving komen te staan. Zelfs de 

bouwmarkten op de Mortiere hebben last van 

de huidige situatie. Een uitspraak van de 

Gamma; een huis dat verkocht wordt, wordt 

twee maal geschilderd. Eenmaal om te 

verkopen en eenmaal door de nieuwe 

eigenaar.  

Naast woningen, kampen we ook met 

leegstand van bedrijven en winkels. Het een 

veroorzaakt het ander. Het is noodzaak om 

een goed winkelplan te hebben. In de 

gemeenteraad zullen  de problemen op de 

huizenmarkt en gevolgen ervan regelmatig  op 

de agenda verschijnen  
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Projecten 

In de gemeenteraad lopen een aantal grote 

projecten. Het Molenwaterpark is een rode 

draad in de gemeentepolitiek van Middelburg. 

De put wordt gevuld met zand. De wijk 

Mortiere moet worden afgebouwd. Het 

ziekenhuis moet worden gebouwd. St Laurens 

is een ontwikkelgebied. Verder zien we de 

volgende zaken geregeld langskomen; 

Ramsburg, stationsgebied, stromenwijk, 

Dauwendaele, Veerse Meer en 

woonservicezones.  

De gemeentepolitiek is van alle markten thuis. 

Handhaving! wordt regelmatig geroepen in de 

raad. Waar gaan we ze op inzetten; 

hondenpoep, fout parkeren, zwerfvuil of …  

Graag zie ik u bij een van de openbare 

commissievergaderingen of de 

gemeenteraadsvergadering.  
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Campagne 

David Walvis 

Evaluatie Tweede Kamer verkiezingen 

Wij zijn de grootste partij in Middelburg 

gebleven en hebben 4,39% ten opzichte van 

de verkiezingen in 2010 gewonnen. De uitslag 

voor de PvdA was 26,72%. In totaal stemden 

7456 Middelburgse kiezers op ons en dat is 

15,1 % van het totaal aantal kiezers dat op ons 

stemde in Zeeland. Ook deze uitslag was weer 

2% boven het landelijke gemiddelde, ook al 

was opkomst 0,9% lager dan in 2010. Maar 

76,66 procent ligt nog altijd dik boven het 

landelijke gemiddelde. Onze tegenstander de 

VVD won 4,78%. Maar het verschil tussen de 

PvdA en de VVD is nog bijna 8%.  

Onze Tweede Kamer kandidaat Albert de 

Vries had 1202 voorkeur stemmen in 

Middelburg. 
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We hebben overal gewonnen behalve in de 

wijk Mortiere. Daar verloren we 2,50% en 

staan we nu op 16%. De bewoners stemmen 

vaak VVD: 37,22% van de stemmen. 

Het meest opmerkelijk is dat we iets groter 

zijn dan het CDA in Sint Laurens, waar het CDA 

van oudsher de grootste is. Al is de VVD er 

weer een paar stemmen groter dan de PvdA. 

Onze grootste winst hebben we geboekt in 

stembureau het Getij met 10,83%. We 

haalden daar 36,44%. Het hoogste percentage 

haalden we echter in het stembureau 

Rustenburg Dauwendaele met 36,91%. 

30% 

Een ander opmerkelijk feit is dat we op alle 

stembureaus ten zuiden van het kanaal meer 

dan 30% van de stemmen halen behalve bij 

het ROC. Dat ligt in de Mortiere. Ook in de 

Erasmuswijk Praktijkschool Het Bolwerk en 

onder de mensen die stemmen op de 
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Franciscusschool haalden we nipt meer dan 

30% van de stemmen. 

Meer dan 30% haalden we voor de rest alleen 

in de Stromenwijk en in het stembureau 

Cederhof. In Nieuw Middelburg haalden we 

net geen 30%: 29,98%. Hoogste score in de 

binnenstad was bijna 29% bij Sint Willibrord 

en kantoor Waterschap Scheldestromen. 

Groter dan CDA in Arnemuiden 

Wat ook opvalt, is de redelijke score van meer 

dan 19% die we halen in Nieuw & Sint 

Joostland. Haalden we dit ook maar in 

Arnemuiden. Nu was onze score daar 10 tot 

13% van de stemmen. Wel opvallend we 

haalden in Arnemuiden meer stemmen dan 

het CDA. 

Campagne 

De afdeling Middelburg heeft een goede 

campagne gevoerd. Zo hebben we drie keer 

gecanvast in Dauwendaele, Stromenwijk en 
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Nieuw Middelburg, hebben we gestaan bij 

bijna alle winkelcentra, de Markt, twee keer 

bij het NS station, meer dan 1200 rozen 

uitgedeeld en duizenden flyers en 

verkiezingstijdschriften. Een paar dagen voor 

de verkiezingen hebben actieve leden nog 

bijna 18000 flyers huis-aan-huis. Het enige 

wat fout is gegaan is dat we vooraf niet wisten 

dat de gemeente Middelburg de 

verkiezingsavond had wegbezuinigd en dat is 

wat mij betreft een verkeerde beslissing 

geweest. 
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Oproep 

Wij horen graag wat u bezighoudt. Waar wilt 

u in de Rode Jet over lezen? Wie heeft u altijd 

al beter willen leren kennen? Welk onderwerp 

zou u weleens beschreven willen zien, met 

een PvdA-pen? Waarover heeft u Albert de 

Vries, Peter de Doelder of Saskia Szarafinski  

weleens het hemd van het lijf willen vragen? 

Of waaraan vindt u dat de wethouder, de 

fractie of het bestuur van de afdeling meer 

aandacht zou moeten besteden? Laat het 

weten! De Rode Jet is er voor u, de leden. Dus 

laat ons weten wat u wilt lezen.  

 

Contact met de redactie: 

pvdamiddelburg@gmail.com 

 

mailto:pvdamiddelburg@gmail.com
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Belangrijke contacten:  

 

Contact met Wethouder: Saskia Szarafinski 

Telefoon:(0118)675430 

E-mail: benw@middelburg.nl 

 

Contact met Bestuur: Bob van Schuylenburch:  

pvdamiddelburg@zeelandnet.nl  

Tel: 0118-851994; 06 21873372 (buiten 

schooltijden) 

 

Contact met de fractie: Mehmet Kavsitli: 

info@mekabouwadvies.nl 

 

Ombudsteam Walcheren: 

pvdaombudsteamwalcheren@gmail.com  

Tel: 06 58 93 22 32  

 

Website: www.middelburg.pvda.nl 

Facebook: http://facebook.com/PvdAMiddelburg 

mailto:benw@middelburg.nl
mailto:pvdamiddelburg@zeelandnet.nl
mailto:info@mekabouwadvies.nl
mailto:pvdaombudsteamwalcheren@gmail.com
http://www.facebook.com/PvdAMiddelburg
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Lidmaatschap 

Het  staat elk lid vrij om contributie te betalen 

naar vermogen. Vanuit het idee “de sterkste 

schouders, dragen de zwaarste lasten” is het 

een goed gebruik dat mensen met een hoger 

inkomen, meer contributie betalen. Zo 

kunnen de bedragen voor de lagere inkomens 

laag blijven. Hieronder vindt u een tabel met 

een indicatie voor de contributiebedragen.  
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